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1 RESUMO 

Utilizar a tecnologia para aprimorar o aprendizado de qualquer área é algo que 

pode aumentar, e muito, o rendimento dos alunos. Sendo assim, este artigo visa a 

criação e aprimoramento de um sistema de “jogo da forca” focado no auxílio do ensino 

de inglês para turmas iniciantes. 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente tanto a tecnologia quanto a Língua Inglesa (LI) estão presentes no 

nosso cotidiano e servem como ferramentas nos auxiliando para melhorias na saúde, 

diversão, desenvolvimento profissional e acadêmico. Desse modo, na educação não é 

diferente; é necessário frisar que a grande maioria das instituições de ensino precisam 

passar por reformas internas e externas para que as dinâmicas de aprendizagem se 

ajustem a essa nova realidade. Porém, vale dizer que os alunos de gerações mais novas 

que as dos seus professores, não sofrem um grande impacto destas mudanças utilizando 

as tecnologias de forma casual, e, muitas vezes, gerando insatisfação pessoal quando as 

mesmas não estão presentes. 

 Para Santos (2005):  

Considerando que o avanço técnico no que se refere às mídias, à 

disseminação social das redes telemáticas e rede mundial de 

computadores representam uma realidade que se impõe na sociedade e 

na escola, exigindo que a última integre no processo educacional as 

novas tecnologias. 

Para tanto, o presente projeto pretende auxiliar a relação dos alunos com as 

tecnologias e melhorar o nível de aprendizagem da língua inglesa de forma dinâmica e 

divertida ao implementar o uso de um jogo pedagógico, Hangman1, sistema que auxilia 

na melhora do writing2 e listening3 dos alunos com vistas tanto de preparar alunos para 

desafios que exigem conhecimento nessas habilidades da LI e da tecnologia quanto de 

contribuir, futuramente, para o ingresso/adaptação no mercado de trabalho. 

Consequentemente, busca-se promover uma reflexão sobre os meios de se 

alcançar um melhor desempenho do, com e para o aprendiz nas habilidades linguísticas 

e do uso das tecnologias, melhorando o processo de ensino-aprendizagem em sala de 

aula (doravante SA) por meio de um processo de conscientização, do conhecimento das 

teorias de crenças, cultura de ensinar e de aprender de ensino-aprendizagem de LE e 

sobre criação do hábito de estudo individual e/ou coletivo (OLIVEIRA NETTO, 2005; 

PETEROSSI & ITOKAZU, 2005) . 

3 OBJETIVO 

                                                           
1 Em português:  Jogo da forca. 
2 Escrever. 
3 Ouvir. 



 O objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo pedagógico, Hangman, que 

visa inicialmente melhorar aspectos básicos do aprendizado da língua inglesa, o 

listening e o writing em turmas iniciantes e avaliar o impacto causado pela utilização de 

tecnologias no dia a dia do aluno durante suas aulas, bem como criar e evoluir um 

sistema de apoio e incentivo ao estudo da língua inglesa. 

4 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do artigo está apoiado no desenvolvimento de um protótipo 

com recursos visuais, áudio e interação humano computador, com a função de auxiliar 

alunos de turmas iniciantes de inglês a melhorar o listening e o writting. Após avaliação 

e testes o protótipo será testado em turmas mais avançadas que possam apresentar 

sugestões que contribuam para uma melhor otimização do aplicativo. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Todo o sistema foi desenvolvido de forma a ficar atraente para o aluno, bem 

como simples, intuitivo e funcional. Para isso, utilizamos a IDE Visual Studio 2012 

para codificar o sistema com a linguagem de programação C# e a interface foi 

implementada através da tecnologia WPF — Windows Presentation Foundation, que 

desenvolve interfaces através da linguagem de marcação XAML. 

O protótipo desenvolvido consiste em um jogo pedagógico, Hangman, onde o 

aluno vê uma imagem, ouve a palavra em inglês e lê uma dica sobre ela e, assim, 

precisa selecionar letras dispostas na tela para formar o nome do objeto em inglês 

mostrado na imagem. Para interagir com o sistema, o aluno pode utilizar do sensor de 

movimentos Kinect, proporcionando uma interação dinâmica entre o aluno e a máquina, 

ou optar pela simples adoção de um computador. 

A interação humano computador através do Kinect foi implementada 

utilizando bibliotecas de software específicas para o seu gerenciamento, o pacote SDK 

Microsoft Kinect, no Quadro 1 podemos observar um exemplo de código utilizado no 

reconhecimento do Sensor Kinect no aplicativo. 

Quadro 1: Código em Linguagem C# para reconhecimento do sensor Kinect 

Fonte: Os Autores. 

Com o intuito de aprimorar o listening e o writing dos alunos, o sistema possui 

respostas sonoras, dadas por arquivos de áudio pré-gravados, que reproduzem em inglês 

as letras e o nome do objeto, devendo o aluno reconhecer a pronúncia da palavra e, em 

private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e){ 
            meuKinect = new KinectSensorChooser(); 
            meuKinect.KinectChanged += meuKinect_KinectChanged; 
            sensorChooserUI.KinectSensorChooser = meuKinect; 
            meuKinect.Start();} 

 



seguida, escreve-la corretamente. O próximo aprimoramento proposto é a utilização da 

API do Google Tradutor, bem como a integração com um banco de dados, para que 

qualquer administrador — como um professor, por exemplo — possa inserir uma nova 

atividade ao sistema, mesmo sem conhecimentos de desenvolvimento. 

Figura 1: Interface do aplicativo                          Figura 2: Aluno interagindo com kinect 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores                                                  Fonte: Os Autores 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O protótipo foi pilotado com dezenas de estudantes e, logo após os testes, um 

questionário foi aplicado. Através desse questionário foi possível levantar diversas 

questões positivas e melhorias para versões futuras do sistema. O que ficou claro foi que 

os alunos, além de apoiarem, entendem o impacto positivo que a tecnologia pode fazer 

em seu aprendizado. 

Figura 3: Alunos usando o sistema                  Figura 4: Respostas positivas ao sistema 

Fonte: Os Autores                                            Fonte: Os Autores.                                                                        
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tradicionalista à inteligência artificial: desafios e armadilhas. Rio de Janeiro: Vozes, 

2005. 

 

PETEROSSI, H. G.; ITOKAZU, N. A. As novas tecnologias de informação e a 
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